Anyagcsere serkentő illóolaj-keverék - Smart&Sassy
Ideális testsúly!
Puffadás gátló.
Az étkezések között segít csökkenteni az étvágyat és
az éhségérzetet.
Segíti az emésztést, a méregtelenítést, a narancsbőr
csökkentését, puhítja, frissíti, kisimítja a bőrt. Vízhajtó.
Elsődleges előnyök
•
•
•
•

Támogatja az egészséges anyagcserét.
Segít kezelni az éhséget.
Megnyugtatja a gyomrot és emeli a hangulatot.
Vízhajtó, stimuláns és kalóriamentes.

Aroma: Meleg, fűszeres, növényi
A grapepfruit, citrom, borsmenta, gyömbér, és fahéj illóolajok keveréke.
Csöpögtessen 2-4 csepp olajat 4.7dl vízhez és fogyassza a napi egészséges
étkezések között.
Használati útmutató
Párologtatás: Használjon három vagy négy cseppet a kívánt diffúzorban.
Belső használatra: Hígítsunk 1 cseppet 4 oz. (120 ml) folyadékban. (De lehet
200-250 ml is ízlés szerint higítva)
Helyi használat: Tegyen egy vagy két cseppet a kívánt területre. Hígítsa a
doTERRA frakcionált kókuszolajjal, hogy minimalizálja a bőr érzékenységének
esélyét.
Felhasználás
Adja vízhez vagy teához munka előtt egy életre keltő energiafröccshöz.
•
Fogyassza evés előtt, hogy segítsen kontrollálni az étvágyat és a túlevést.
•
Tökéletes minden súlymenedzsment programhoz.
•
Adjon pár cseppet a Smart & Sassy Trimshakehez, vagy V Shakehez.
•

A Smart & Sassy hatása:
Segítséget nyújt az étvágy csökkentésben, nyugtatja a gyomrot és
hangulatjavító.
Aromás, helyi és belső használatra.

Elősegíti az egészséges anyagcserét
Serkenti a bélmozgást, javítja az emésztést, gyógyítja a székrekedést, csillapítja a
gyomorégést.
Csökkentheti az éhséget, Nyugtatja a gyomrot és segíti a kedélyállapotot
Afrodiziákus, elűzi a rosszkedvet
Emésztési gondokra nagyon jó.
Gomba és baktériumölő, fertőzésgátló
Görcsoldó, emésztést segítő
Stimuláló, vágyfokozó, felszabadító, nagyon jó hatással van a férfi és a női nemi
szervekre.
Vízhajtó serkentő és kalóriamentes.
Grapefruit: Vizelethajtó, serkenti a folyadék kiürülését, segíti a narancsbőr
(cellulitisz) csökkentését.
Citrom:Feszesebbé teszi a szöveteket, puhítja, felfrissíti, kisimítja a bőrt. Serkenti a
bélmozgást, javítja az emésztést, gyógyítja a székrekedést, csillapítja a
gyomorégést.
Borsmenta: szélhajtó, emésztést segítő, gyomorerősítő, megszünteti az
émelygést.
Gyömbér: gyomorerősítő hatású, emésztési gondokra nagyon jó.
Fahéj: segíti az emésztést, anyagcserét.
A doTERRA termékek Tiszta Terápiás Minőségű (CPTG) illóolaj
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